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RESUMO 

 

 

As pequenas e médias empresas necessitam de ferramentas para reagir ao 
crescente mercado competitivo e à globalização. Uma destas ferramentas é 
transformar as informações de que dispõe em conhecimento para a tomada de 
decisão inteligente. Para que isso aconteça, é preciso usar a tecnologia adequada, a 
fim de produzir respostas de acordo com as necessidades da organização, de forma 
rápida e eficaz. Nesse sentido a presente dissertação tem como objetivo analisar um 
conjunto de técnicas e métodos para o desenvolvimento de um modelo de suporte à 
decisão estratégica que abranja toda essa tecnologia para a empresa. O processo 
desenvolvido tem por base dois protótipos, no qual são adicionados objetos 
originados de uma ferramenta de inteligência empresarial, os quais passaram pela 
aplicação de técnicas de modelagem de dados, possibilitando uma análise sob 
várias visões do negócio, ampliando desta forma o suporte à tomada de decisão 
inteligente. O estudo de caso foi desenvolvido no setor de extintores de incêndio, 
para os quais são apresentados e analisados os resultados da aplicação do modelo 
desenvolvido em comparação com ferramentas convencionais. 
 

Palavras-chave: Pequenas e Médias Empresas. Inteligência empresarial. Decisão 
Estratégica. 
 

 



 

 

ABSTRACT 

 

 

Small and medium businesses need tools to react to growing competitive market and 
globalization. One of these tools is focused on transform available data in useful 
knowledge to strategic decision. For this purpose, it’s important to use the correct 
technology, so it’s possible to achieve express and effective answers according to 
businesses’ needs. In this sense, this thesis has the main objective to analyze 
techniques and methods to develop a support strategic decision model 
comprehending all these technologies to business. The developed process was 
supported by two prototypes, which includes business intelligence’s objects and data 
modeling techniques enabling several businesses’ visions analysis and increasing 
intelligent support decision aiding. The case study was developed in fire extinguisher 
maintenance enterprises, to which developed model application results are shown 
and compared to traditional tools. 
 

Keywords: Small and Medium Business. Business Intelligence. Strategic decision. 
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1 INTRODUÇÃO 

 

 

 O modo como se faz negócios mudou com a chegada da internet e está 

sempre exigindo novas necessidades para as lideranças. Uma pesquisa global, 

conduzida pelo International Data Corporation (IDC), em parceria com a empresa 

Compuware, e nela revelou-se a necessidade de otimizar os serviços 

disponibilizados através da internet. Os objetivos foram examinar como atualmente o 

uso da internet pode impactar os negócios e qual a interferência das aplicações web 

baseadas na condução de negócios mais efetivos. Participaram dela, executivos 

decisores de 474 empresas de países como Alemanha, Brasil, Canadá, Estados 

Unidos, França e Reino Unido (TURNER; GRIESER, 2010). Os principais resultados 

da pesquisa foram: 

a) As lideranças precisam acompanhar mais de perto o desempenho e a 

viabilidade de seus negócios apoiados em plataforma online; 

b) Os departamentos de Tecnologia da Informação (TI) constantemente 

falham em sua capacidade de prover aos gestores a adequada 

visibilidade - em tempo real - sobre a saúde, o desempenho, bem como 

os impactos nos negócios de suas operações. 

Os principais dados mensurados pela pesquisa apontam que, atualmente, a 

maioria das organizações usa a internet para possibilitar: 

a) Operações de marketing/propaganda; 

b) Processos de recrutamento e seleção; 

c) Suporte ao consumidor; 

d) Gestão de recursos humanos (RH); 

e) Suporte à equipe de vendas/gestão de relacionamento com clientes (do 

inglês, Customer Relation Management - CRM); 

f) Colaboração online e também atividades relacionadas ao incremento do 

faturamento. 

 Mas isto não é o bastante, pois os executivos esperam fazer melhor uso da 

Internet para direcionamento e incremento das receitas. Os executivos decisores 

querem mais informações sobre o desempenho do ciclo completo das operações por 

meio da internet e dos datacenters. Destaca-se que apenas 36% recebem 

frequentemente relatórios sobre desempenho e disponibilidade dos sistemas. Em 
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muitos casos, as lideranças têm dificuldade de acompanhar os relatórios, pois são 

muito complicados ou não trazem elementos diretamente relacionados à condução 

dos negócios (TURNER; GRIESER, 2010). 

Esperava-se para 2012, o uso mais intensivo de smartphones para acessar 

operações baseadas na internet e até 2014, os executivos mencionam como 

prioridade para a área de TI a entrega de relatórios - em tempo real - sobre o 

desempenho das operações de negócios baseadas na Internet (TURNER; 

GRIESER, 2010). Os resultados deste estudo também mostram claramente a 

importância da área de TI indicar o panorama dos negócios e também o 

desempenho de suas operações online. 

Com base nas expectativas dos executivos decisores identificadas pelo IDC 

e Compuware (TURNER; GRIESER, 2010), em relação ao uso de soluções web 

para suportar os negócios e aumentar a competitividade das empresas, foi 

identificado um ramo de negócio aqui no Brasil, que está totalmente desalinhado às 

novas tendências apresentadas: são as empresas do ramo de extintores. 

Estas empresas normalmente não chamam atenção da maioria das 

pessoas, não são vistas em anúncios nos principais canais de televisão e raramente 

se encontra alguma propaganda em jornais e revistas do cotidiano. Entretanto, 

independentemente disso, são empresas anualmente auditadas pelo Instituto 

Nacional de Metrologia, Normalização e Qualidade Industrial, o INMETRO. Para 

estarem preparadas para uma inspeção do INMETRO, essas empresas precisam 

controlar tudo o que envolve a manutenção dos extintores e prover a rastreabilidade 

desses itens, como por exemplo, o pó químico usado nos extintores de incêndio, o 

selo fornecido pelo INMETRO, etc. 

Para realizar tal tarefa, existem várias soluções disponibilizadas na internet, 

muitas delas, às vezes até gratuitas. São formulários elaborados com editores de 

texto, planilhas eletrônicas e até códigos em alguma linguagem de programação 

para aqueles que decidem aventurar-se como programadores de computador em 

sua própria empresa. Todos trabalham de forma diferente, mas nem todos buscam 

atender aos requisitos de controle do INMETRO, que são as normas NBR 11715, 

NBR 10721, NBR 10716, NBR 12962, NBR 11861 (ABNT, 2011a, 2011b, 2011c, 

1998a, 1998b). Além disso, muitos não fornecem nada relacionado à gestão da 

empresa, como o gerenciamento financeiro, controle de caixa, estoque e a correta 

rastreabilidade dos itens dos extintores através de relatórios. 
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O problema mais emblemático é a questão da continuidade do uso da 

solução escolhida pela empresa. Muitas contratam profissionais autônomos para 

realizar o desenvolvimento e posterior manutenção do sistema, o que acarreta 

enorme risco, visto que esse profissional, muitas vezes, não possui nenhum vínculo 

contratual e nenhuma estrutura para garantir a prestação do serviço a essas 

empresas. 

Com isso, muitas delas, ao longo do tempo, acabam por substituir seus 

sistemas várias vezes, perdem dados importantes, gastam mais na compra de outro 

software, treinamento de funcionários e caem, com frequência, nesse mesmo 

dilema. Também existe a questão da manutenção emergencial, a qual, em muitas 

ocasiões, não pode ser realizada por esse profissional, por questões de tempo, 

distância e prioridade, o que deixa o sistema inoperante por horas ou até mesmo 

dias, causando prejuízos, desgaste e descrédito nos profissionais e nas soluções. 

Destaca-se que não foi encontrada nenhuma solução web para esses problemas 

enfrentados pelas empresas do ramo de extintores. 

 

 

1.1 OBJETIVO GERAL 

 

 

 De forma a alinhar as novas tendências da tecnologia da informação e 

gestão estratégica, traçou-se o objetivo geral deste trabalho, concentrado em inovar 

o processo de gestão estratégica das pequenas e médias empresas, por meio do 

desenvolvimento de dois protótipos: um para unificar e validar a entrada de dados 

pelo usuário e realizar a geração de alguns relatórios, e outro que demonstrará o 

uso de uma ferramenta de Inteligência Empresarial (do inglês, Business Intelligence 

- BI), usando os dados gerados pelo primeiro protótipo como insumos de 

processamento. Torna-se importante enfatizar que apesar dos protótipos usarem 

tecnologias distintas neste trabalho, eles fazem parte de uma solução integrada, as 

quais se completam para que este objetivo seja atingido. 
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1.2 OBJETIVOS ESPECÍFICOS DO PROJETO 

 

 

De forma a atender às necessidades das empresas de extintores, é válido 

delinear os principais objetivos específicos deste trabalho: 

− Prover a arquitetura tecnológica necessária para a implantação deste 

projeto; 

− Criar um portal web para ilustrar o acesso que será realizado; 

− Desenvolver o protótipo web através da linguagem de programação 

Visual Basic 6.0 e fazer uso do banco de dados Access 2.0 para 

armazenamento dos dados; 

− Validar as informações e as regras de negócio inseridas no protótipo 

web com as empresas de extintores; 

− Encontrar uma ferramenta da área de inteligência empresarial que se 

adapte as circunstâncias das empresas de extintores, estudá-la e 

implementá-la como protótipo deste projeto; 

− Fazer uso do banco de dados MySql para o protótipo de inteligência 

empresarial; 

− Evidenciar os resultados qualitativos deste projeto através de 

comparações entre os protótipos, como forma de viabilizá-lo para este 

trabalho e para as empresas do ramo de extintores; 

 

 

1.3 JUSTIFICATIVA 

 

 

 Existem várias soluções de software para empresas do ramo de extintores, 

mas, após uma extensa pesquisa no âmbito da internet brasileira, não foi 

identificado nenhum software em funcionamento para esse ramo de negócio com a 

mesma proposta e amplitude deste trabalho. Em decorrência disso, neste momento, 

não há um parâmetro para realizar comparações e listar diferenciais competitivos. 

 Haverá a utilização de tecnologias de software livre para o desenvolvimento 

da solução e, assim, não será necessário repassar o alto custo das atuais licenças 
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de software proprietário para as empresas. Isso viabilizará economicamente a 

criação de um único serviço via internet para todas as empresas (são em torno de 

1.000 empresas ativas, segundo informações do site do Inmetro) deste setor, e não 

a venda de uma solução personalizada para uma única empresa. 

 Além do acima exposto, os itens abaixo podem resumir as justificativas para 

este trabalho: 

− Sistemas precários; 

− Perda de dados; 

− Perda de dinheiro; 

− Falta de manutenção; 

− Segurança; 

− Poder de decisão em tempo real. 

 

 

1.4 ESTRUTURA DA DISSERTAÇÃO 

 

 

 No sentido de atingir o objetivo geral, que consiste em demonstrar os 

conceitos envolvidos no processo de tomada de decisão apoiado na tecnologia da 

informação e discutir a aplicabilidade por meio de um estudo de caso em uma 

pequena empresa, o presente trabalho está estruturado em cinco capítulos, além 

deste capítulo inicial. 

 No capítulo 2 serão apresentados os conceitos relevantes da 

fundamentação teórica para os métodos e técnicas da tecnologia da informação, 

necessários para o desenvolvimento do sistema. 

 O capítulo 3 apresenta os materiais e o método, com destaque do conceito 

do BI, assim como as tecnologias de suporte ao processo de tomada de decisão. 

 O capítulo 4 está voltado para o estudo de caso qualitativo e quantitativo, 

visando evidenciar a viabilidade deste trabalho para todos os envolvidos. 

 No capítulo 5 estão as principais conclusões da dissertação e as 

recomendações para trabalhos futuros. 
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2 FUNDAMENTAÇÃO TEÓRICA 

 

 

2.1 DESCOBERTA DE CONHECIMENTO EM BANCO DE DADOS (DCBD) 

 

 

As organizações vêm ao longo do tempo acumulando dados em seus 

Sistemas de Gerenciamento de Bancos de Dados (SGBDs), o que tem promovido 

uma perda de sua capacidade de analisar, interpretar e examinar esses dados 

(quanto maior a quantidade de dados sem qualidade, maior o trabalho em analisá-

los), gerando a necessidade de novas ferramentas, métodos e técnicas para a 

análise de forma automática e inteligente desses sistemas. 

Essas imensas bases de dados vêm suprir a necessidade das organizações 

de transformar dados em informação e conhecimento tornando-se úteis ao processo 

de tomada de decisão. O resultado de tal transformação (informação e o 

conhecimento) deve ser utilizado no gerenciamento e no planejamento da 

organização (HAN; KAMBER, 2001). Os conceitos de dado e de conhecimento estão 

intimamente interligados, conforme apresentado no Quadro 1. 

 
Quadro 1 -  Relação entre base de dados e a formação do conhecimento. 

DADOS INFORMAÇÃO CONHECIMENTO 

Simples observação sobre o 
estado do mundo. 

Dados dotados de relevância e 
propósito. 

Informação valiosa da mente 
humana, inclui reflexão, 

síntese, contexto. 
Facilmente estruturada. 
Facilmente obtida por 

máquinas. 
Frequentemente quantificado. 

Facilmente transferível. 

Requer unidade de análise. 
Exige consenso em relação ao 

significado. 
Exige necessariamente a 

mediação humana. 

De difícil estruturação. 
De difícil captura em máquina. 

Frequentemente tácito. 
De difícil transferência. 

Fonte: Adaptado de Davenport, 2001 
 

A obtenção do conhecimento a partir de bases de dados envolve o uso de 

várias técnicas de evolução e aprimoramento desses dados. As ferramentas e 

técnicas aplicadas para realização de uma análise automática e de forma inteligente 

são tratadas pela descoberta de conhecimento em banco de dados (DCBD) (do 

inglês, Knowledge Discovery in Databases - KDD). Para que haja sucesso nessa 

operação, é necessário que os resultados sejam compreensíveis aos usuários finais 

do processo, e, na maioria das vezes, são responsáveis pelo processo decisório.  
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A Figura 1 demonstra o ciclo da interação e apresenta as várias etapas de 

um ciclo do processo de KDD.  

 

 
Figura 1 -  Etapas do processo de Descoberta de Conhecimento em Bancos de Dados.  

Fonte: Adaptado do Fayyad e Smith,1996 
 

As três primeiras etapas - seleção, pré-processamento e transformação - 

compõem o que se chama preparação de dados. A Mineração de dados é o coração 

do processo de KDD, situada entre a preparação de dados e a análise e assimilação 

dos resultados da garimpagem.  

 

2.1.1 Definição e Entendimento do Problema 

 

 O processo de DCBD deve iniciar com definição do escopo do problema a 

ser resolvido. Para um melhor entendimento do problema, é importante a presença 

de especialistas que servirão de apoio aos analistas para definição de padrões úteis 

(FAYYAD, 1996).  

 Segundo Rezende (2003), há necessidade de resposta para algumas 

questões na etapa de levantamento do entendimento do problema:  

− Quais são as principais metas do processo?  

− Quais critérios de desempenho são importantes?  

− O conhecimento extraído deve ser compreensível a seres humanos ou 

um modelo do tipo caixa-preta é apropriado?  

− Qual deve ser a relação entre simplicidade e precisão do conhecimento 

extraído?  
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2.1.2 Pré-Processamento  

 

 

Fayyad (1996) aponta que o resultado desta etapa é disponibilizar uma base 

de dados íntegra e consolidada, e é nesta etapa que ocorre o melhor momento de 

definição de estratégia para resolução do problema. É a etapa de escolha do melhor 

conjunto de dados para obtenção de padrões, sabendo os valores válidos e os 

critérios de preferência entre os possíveis atributos. É nesta etapa que ocorre a 

definição da estrutura das tabelas, assim como dos valores potenciais para atributos.  

Goldschimidt e Passos (2005) a descrevem como de fundamental relevância 

para a descoberta do conhecimento, pois compreende desde a correção de dados 

errados até o ajuste da formatação de dados para os algoritmos da mineração de 

dados. Ainda, segundo os mesmos autores, na fase de pré-processamento há a 

realização das seguintes etapas: 

− Seleção de dados: identificação de quais informações dentre as bases 

existentes serão utilizadas no processo de KDD;  

− Limpeza: envolve uma verificação na consistência das informações, a 

correção de possíveis erros e o preenchimento ou eliminação de valores 

desconhecidos ou redundantes. Essas  operações têm por finalidade 

melhorar a qualidade dos dados e, consequentemente, a dos resultados 

da mineração;  

− Codificação: é a operação responsável pela forma de representação dos 

dados durante o processo de KDD;  

− Enriquecimento: consiste em agregar mais informações aos registros 

existentes. Os métodos mais utilizados para esse procedimento são 

empregados por meio de pesquisa e/ou consultas a bases de dados 

externas;  

− Normalização de dados: É o ajuste da escala de valores de forma que os 

valores fiquem em pequenos intervalos. Ela é necessária para que não 

haja uma representação tendenciosa;  

− Construção de atributos: consiste em gerar novos atributos a partir de 

atributos já existentes. Os novos atributos são chamados de atributos 

derivados;  
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− Correção de prevalência: essa operação consiste em corrigir um eventual 

desequilíbrio na distribuição de registros de determinada característica;  

− Partição do conjunto de dados: responsável pela abstração de modelos 

de conhecimento a partir de dados existentes.  

 

 

2.1.3 Data Mining  

 

 

Data Mining (DM), ou Mineração de Dados, consiste em um processo 

analítico projetado para explorar grandes quantidades de dados, tendo como 

objetivo a criação de séries e/ou padrões consistentes que possam representar 

informações úteis.  

Para Fayyad (1996), a mineração de dados caracteriza um processo não 

trivial de identificar, em dados, padrões válidos, novos, potencialmente úteis e 

ultimamente compreensíveis. Já Tarapanoff (2000) apresenta o DM como a tarefa 

de estabelecer novos padrões de conhecimento, geralmente imprevistos, partindo-se 

de uma massa de dados previamente coletada e preparada para esse fim. O DM é 

um dos passos para geração do conhecimento em base de dados – KDD, o qual 

consiste basicamente na análise dos dados e algoritmos para a formação de 

padrões ou modelos de uma base de dados, ou seja, a mineração de dados.  

Já Goldschimidt e Passos (2005) afirmam que a Mineração de dados é a 

principal etapa no processo de KDD, e é nela que ocorre a busca efetiva por 

conhecimento a partir de dados.  

A etapa de mineração de dados é responsável pela seleção dos métodos a 

serem utilizados para localizar padrões nos dados, com efetiva busca por padrões 

de interesse numa forma particular de representação, além da busca pelo melhor 

ajuste dos parâmetros do algoritmo para a tarefa em questão. Essa etapa pressupõe 

que os dados tenham uma boa qualidade (limpos, sem inconsistências, campos 

nulos, etc.), além de uma boa representação e relevância semântica (dados 

devidamente tratados, transformados e enriquecidos). Visando melhorar a 

compreensão  desse procedimento, segue a explicação dos termos utilizados:  

− Dados: dados são observações documentadas ou resultados da 

medição;  
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− Padrão: expressão de um subconjunto dos dados em alguma linguagem 

descrevendo seus fatos;  

− Processo: o processo de extração de conhecimento de base de dados é 

constituído por uma sequência de vários passos que envolvem 

preparação de dados, pesquisa de padrões, avaliação de conhecimento, 

refinação envolvendo interação e modificação;  

− Válido: são aqueles padrões considerados válidos e interessantes ao 

escopo;  

− Novo: é o conhecimento adquirido no desenvolvimento do processo e 

não previsto;  

− Potencialmente utilizável: alguns padrões encontrados podem ou não ser 

úteis. Para que o padrão encontrado seja útil,  ele deve estar ligado ao 

resultado do processo e, caso isso não ocorra, a descoberta se torna 

dispensável;  

− Compreensível: o principal objetivo da KDD é tornar os resultados padrão 

compreensíveis para humanos e acrescentar conhecimento útil para a 

tomada de decisões.  

Durante a etapa de mineração de dados há uma busca efetiva pelo 

conhecimento útil para atendimento das necessidades levantadas. É também nessa 

fase que se aplicam diferentes áreas do conhecimento, entre elas a inteligência 

artificial, modelos estatísticos e probabilísticos, cujo esquema é representado na 

Figura 2. O DM está diretamente relacionado com a análise de dados e a utilização 

de ferramentas computacionais em busca de padrões em grande conjunto de dados. 

Para que os resultados alcancem os objetivos pretendidos, é importante a escolha 

de uma ferramenta ou um conjunto de ferramentas que serão usadas na extração de 

padrões que possam apoiar o processo de tomada de decisão nas organizações.  

Os objetivos para o planejamento antecipado em mineração de dados são 

descritos em tarefas básicas. As tarefas podem ser entendidas como tipos de 

relacionamentos entre dados estabelecidos para obtenção do conhecimento, de 

maneira compreensível à interpretação humana.  

Goldschimidt e Passos (2005) apresentam as tarefas mais utilizadas no 

processo de mineração de dados:  
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− Descoberta de associação: tem por finalidade encontrar pontos com 

maior frequência e, ao mesmo tempo, em várias transações de bases de 

dados;  

− Descoberta de sequências: caracterizada como uma extensão da 

descoberta por associação, e seus padrões são analisados na ordem 

cronológica da ocorrência;  

− Classificação: tem por função mapear um conjunto de registros em um 

conjunto de rótulos categóricos predefinidos, denominados classes;  

− Regressão: essa tarefa é bem similar à classificação e consiste 

basicamente em um mapeamento de registros de uma base de dados;  

− Sumarização: essa tarefa busca identificar características comuns entre 

conjuntos de dados;  

− Clusterização: tem como meta separar os registros de uma base de 

dados em subconjuntos possuidores das mesmas propriedades e que os 

diferenciem dos demais elementos que serão associados em outros 

clusters;  

− Detecção de desvios: tem como objetivo localizar registros em uma base 

de dados cujas características não atendam aos padrões esperados no 

contexto atual.  

Para Fayyad (1996), não existe um único método de mineração de dados e 

a escolha do algoritmo está relacionada com as características do problema, assim 

como as respostas a serem encontradas na execução do processo.  

Goldschimidt e Passos (2005) mostram que não existe um único bom 

algoritmo para todas as tarefas de Mineração de Dados. Para que haja a escolha de 

vários algoritmos para realizar a tarefa desejada, é necessário conhecer como os 

dados serão utilizados na fase de pós-processamento. Portanto, a escolha e a 

configuração do algoritmo têm de ser feitas de forma bastante criteriosa.  

Dentre as técnicas existentes, algumas são mais utilizadas em mineração de 

dados. Entre elas estão as regras e árvores de decisão, as redes neurais, a lógica 

difusa e os métodos baseados em algoritmos evolutivos e instâncias.  

Segundo Goldschimidt e Passos (2005), na fase do pós-processamento é 

possível mensurar os resultados obtidos e avaliar novas alternativas para a 

investigação de dados. Também nessa fase estão envolvidos os processos de 
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visualização, análise e interpretação de dados. É nesta fase de pós-processamento 

que estão as seguintes operações:  

− Simplificações de modelo de conhecimento: esse método consiste em 

remover detalhes do modelo de conhecimento de forma a torná-lo menos 

complexo, sem a perda de informações relevantes ao modelo;  

− Transformações de modelo de conhecimento: esse método consiste 

basicamente na alteração da forma de representação de um modelo de 

conhecimento;  

− Organização e apresentação de resultados: tem como objetivo  facilitar a 

interpretação e a avaliação por parte usuário em relação à utilidade do 

conhecimento descoberto. Para uma melhor percepção, convém  utilizar 

gráficos, diagramas, etc. 

 

 

2.2 PROCESSO DE ETL (EXTRACT, TRANSFORM, LOAD) 

 

 

 Para Primak (2008), ETL como a própria tradução já diz é um processo de 

extração, transformação e carga dos dados, para a construção de um data 

warehouse ou data mart.  

 Segundo o autor, no processo de construção de um data warehouse ou data 

mart, o ETL consome mais de 50% do esforço, porque ele visa extrair dados de 

fontes heterogêneas através do tratamento ou transformação e limpeza dos dados. 

Alguns exemplos de ações aplicadas durante o processo de ETL: 

− Aplicação de regras do negócio; 

− Correção dos dados que estão fora do seu conceito; 

− Padronização dos dados com relação ao tamanho e tipo, unidade de 

medida; 

− Substituição de caracteres estranhos; 

− Correção de erros de digitação; 

− Comparações fonéticas para evitar duplicidade de informações; 

− Substituição de dados não preenchidos ou não informados; 

− Tratamento de diferentes definições de informação. 



 

 

24

 Ou seja, buscam-se as informações em suas origens para que sejam 

inseridas ou atualizadas no data warehouse, mas durante este processo os dados 

são trabalhados para garantir a qualidade da informação para os processos que 

usam o data warehouse, como o data mining e as ferramentas de inteligência 

empresarial.  

 

 

2.3 DATA WAREHOUSE 

 

 

Com a redução dos preços dos computadores e com advento da arquitetura 

conhecida como cliente-servidor, surgiram vários sistemas destinados aos usuários 

e ferramentas que derivaram desses sistemas possibilitando a construção de 

aplicações próprias dos usuários com planilhas eletrônicas, bancos de dados, entre 

outros. Essas facilidades acarretaram novos problemas como: controle das 

informações, capacidade de integração dos dados e um caso mais grave ainda, a 

indisponibilidade das informações. 

É claro que a descentralização dos sistemas de informação apresentou 

vários benefícios para as organizações, mas também surgiu a necessidade de 

construir um mecanismo de controle sobre as informações distribuídas. Tais 

sistemas estão dispersos dentro da organização e são desenvolvidos e implantados 

de forma independente utilizando tecnologias diferentes e com difícil integração. 

Um Data Warehouse (DW), ou armazém de dados, é um sistema 

computacional cuja função principal é armazenar informações em um banco de 

dados referente a uma ou mais atividades de uma organização de forma 

consolidada. Seu desenho favorece os relatórios, a análise de grandes volumes de 

dados e a obtenção de informações estratégicas que podem facilitar a tomada de 

decisão. O primeiro a utilizar essa denominação para os repositórios corporativos foi 

Inmom (1997), o qual apresentou tal ferramenta como uma coleção de dados 

orientada por assunto, integrada, variante e não volátil, com o objetivo de dar 

suporte aos processos de tomada de decisão. Inmom (1997) considera o DW como 

a base no processo de tomada de decisão das organizações, permitindo, assim, 

atender às necessidades dos usuários com informações rápidas mediante dados de 

várias fontes e graus de relacionamento e sumarização a fim de facilitar e agilizar os 
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processos de tomada de decisão nos diversos níveis da organização. Abaixo na 

Figura 2, são mostradas algumas possíveis entradas (Sistema Operacional, ERP, 

CRM, Arquivos TXT) para o processo de ETL, o qual irá inserir ou atualizar as 

informações no Data Warehouse, cujo irá gerar as saídas (OLAP, Relatórios, Data 

Mining). 

 

 
Figura 2 -  Carga de dados em um DW 

Fonte: adaptado de Naboo, 2012 
 

Segundo Singn (2001), um DW sempre apresenta os seguintes 

componentes: 

− Dados antigos: também conhecidos como dados históricos. São 

geralmente armazenados em meios alternativos (CDs, fitas de backup, 

etc.) por não serem acessados com tanto frequência e possuírem um 

grande volume; 

− Dados atuais: são estes que tomam a maior atenção de DW por 

apresentarem as seguintes características: 

• Apresentam a situação atual da organização e sua relação com os 

clientes e o mercado; 

• Geralmente estão armazenados em disco; 
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• Contêm o maior volume de informações do DW; 

− Dados sumarizados: Existem dois tipos: 

• Dados altamente sumarizados – são dados compactados e de fácil 

acesso; 

• Dados ligeiramente sumarizados – são encontrados no nível atual.  

− Metadados: representam para o DW o mesmo que a lista de livros 

representa para uma biblioteca. O metadado para Singn (2001) deve 

incluir as seguintes informações: 

• Mapeamento de dados; 

• Localização de assunto no DW; 

• Histórico da utilização (extração e transformação) de dados; 

• Estatística de uso dos dados; 

• Tabelas e chaves; 

• Algoritmos de agregação e sumarização; 

• Disponibilidade para relatórios; 

• Disponibilidade para ferramentas de recuperação; 

• Regras para sumarização e de utilização da informação. 

Sferra e Corrêa (2003) apresentam o DW como um armazenador de dados, 

extraído de dados operacionais provenientes de aplicações operacionais não 

voláteis e de natureza histórica. Segundo Singn (2001), o DW é usado para definir 

um grupo de métodos e ferramentas que evoluiu e, com isso, permite a resolução de 

problemas e oferece à organização informação para competir e ganhar vantagem 

competitiva em mercados cada vez mais disputados. 

Um data warehouse é uma ferramenta que gera vantagem competitiva para 

qualquer negócio, porque os dados são armazenados ao longo do tempo e são 

utilizados para que a organização possa fazer comparações, tendências e previsões, 

além de permitir que o usuário final acesse dados da organização inteira com 

qualidade, ou seja, as informações não são uma simples coleta de dados dos 

sistemas legados, mas passam por processos onde são limpas, transformadas, 

padronizadas, totalizadas e certificadas quanto à qualidade dos dados antes de eles 

serem publicados, por intermédio de ETL. Ao se arquivarem dados em um ponto de 

armazenamento centralizado, o DW torna-se o local de publicação dos dados 

confiáveis da organização. 
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Desta forma, é possível concluir que o DW é um ambiente com informações 

consistentes e precisas, obtidas das mais variadas fontes, é uma forma de poder 

observar a organização nas áreas estratégicas e estruturais e fornece informações 

necessárias ao suporte à decisão, assim como ao compartilhamento de 

informações. 

Sferra e Corrêa (2003), Singn (2001) e Yasmina e Ramos (2006) 

caracterizam o Data Warehouse como um armazém de dados que:  

− Permitem que sistemas mais antigos continuem em operação; 

− Consolidam dados inconsistentes dos sistemas mais antigos em 

conjuntos coerentes; 

− Extraem benefícios de novas informações oriundas das operações 

correntes; 

− Proveem ambientes para o planejamento e arquitetura de novos sistemas 

de cunho operacional. 

Para alguns autores, são essas as propriedades diferenciadoras de um DW 

dos demais sistemas de apoio à tomada de decisão. 

O DW surge dentro deste contexto como uma ferramenta que permite a 

manipulação de dados para fornecer soluções para problemas como inconsistência 

de informações entre departamentos e a falta de padronização; dificuldade em 

acessar as informações de formas diferentes; e confiança nas informações da 

organização. 

 

 

2.3.1 DW Orientado a Assunto 

 

 

Em um DW orientado por assunto, as informações são armazenadas em 

assuntos diferentes entre eles e reforçam aquelas que são mais importantes para o 

funcionamento da organização. 

Os DW são desenvolvidos para auxiliar os usuários de uma organização, 

acessar e analisar seus dados e como eles estão implementados e categorizados.  
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2.3.2 Integrado 

 

 

Os dados coletados das diferentes fontes são armazenados no DW. Porém, 

para que tais dados se tornem integrados àqueles existentes, é necessário o 

tratamento desses novos dados, pelo processo de ETL antes que sejam 

armazenados no DW de forma definitiva. 

O tratamento dos dados disponibiliza ao DW a propriedade de um sistema 

integrado, o que significa ter uma consistência dos valores contidos nas tabelas e 

em outras ações aplicadas durante o processo de sua construção. É possível citar 

como exemplos desse tratamento processos como: 

− Resolução de nomes; 

− Conversão de dados para um tipo de unidade de medida comum; 

− Padronização no formato de datas. 

Kimball (1998) apresenta dois elementos básicos do DW diretamente 

relacionados com a integração de dados à área de Data Stage (estagiamento de 

dados, que é uma área intermediária entre os sistemas legados e o DW) e o 

armazenamento de dados operacionais. Os processos de limpeza, transformação e 

agregação ocorrem nesse estagiamento, enquanto compatibilização e integração 

aparecem nos próprios sistemas legados. 

 

 

2.3.3 Não Volátil 

 

 

Um DW deve permitir uma carga inicial de dados (Figura 3) e, uma vez 

inseridos no DW, os dados só terão permissão de consulta, isto é não poderão ser 

alterados pelos usuários. Quando o usuário realiza alterações nos sistemas e/ou 

aplicativos da organização, estas só terão validade no DW após nova carga de 

dados. Este ambiente no qual após uma carga inicial o usuário só tem acesso à 

consulta é conhecido por load-and-access (carga e acesso). Isso permite à 

organização ter um histórico confiável e relacionado com as informações que lhes 

são consistentes. Assim, o DW não é somente consistente e integro na atualidade, 

mas também no decorrer de todo o tempo.  
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2.3.4 Variável com o Tempo 

 

 

Um DW é temporal por se referir a algum momento específico, portanto os 

dados que foram carregados recebem uma identificação (chave) e podem estar 

ligados a uma unidade de tempo que não é mais atualizada. Isso auxilia na análise 

de informações e na confirmação de acontecimentos sazonais dentro da atividade 

da organização, além de facilitar a análise de tendências a partir de informações ao 

longo do tempo. 

O que difere um DW de um banco de dados tradicional e operacional é o 

fato de o segundo apresentar a última forma da informação (forma atual), enquanto 

o DW mostra o histórico das modificações. 

 

 

2.3.5 Arquitetura do Data Warehouse 

 

 

 A arquitetura de um DW supre alguma das necessidades da organização no 

que se diz respeito a organizar e acessar fontes de dados históricas. Para fins deste 

trabalho, será levada em conta uma arquitetura genérica mostrada na Figura 4. Este 

esquema demonstra a sistemática dos papéis no ambiente de DW, permitindo que 

as diferentes abordagens encontradas no mercado atualmente possam se 

enquadrar nesta descrição genérica.  

Esta arquitetura, representada na Figura 3, deve ser custo-eficiente, 

adaptável às necessidades da organização e de fácil implementação. Para Singn 

(2001), a tecnologia a ser aplicada deve ser eficiente e confiável, e não aquela que 

atenda apenas às necessidades atuais da organização, pois essas ainda não 

passaram por um processo de qualidade. 
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Figura 3 -  Arquitetura genérica em Data Warehouse.  

Fonte: adaptado de Inmon,1997 
 

De acordo com a figura 3, a camada de acesso à informação é aquela na 

qual o usuário final interage com DW. Envolve o hardware e software utilizados pelos 

usuários para obtenção de relatórios, planilhas, gráficos e outros. É nesta camada 

que o usuário acessa as ferramentas do seu dia a dia, desde uma simples planilha 

Excel até soluções mais sofisticadas como Micro Strategy ou Discover da Oracle 

entre outros. O objetivo dessas ferramentas é manipular as informações do DW a fim 

de analisar e apresentar as informações. 

A camada de acesso a dados é responsável pela ligação entre as 

ferramentas de acesso à informação e aos bancos de dados operacionais. Pode se 

comunicar com diversos e diferentes sistemas Gerenciadores de Banco de Dados 

(SGDB) e também com outras formas de sistemas de arquivos. A Structured Query 

Language (SQL) é a principal e mais utilizada linguagem de comunicação entre as 

diversas formas de dados. 

A camada de metadados comporta os metadados, que são as informações 

sobre os dados mantidos pela organização. Para um melhor funcionamento do DW é 

preciso um grande volume de metadados; essas informações indicam onde residem 

esses dados ou a forma como estão armazenados. Idealmente, o usuário com 

acesso a um DW não tem de saber a localização dos dados. 

A camada de gerenciamento de processos está intimamente ligada ao 

controle das diversos processos realizados para construir e manter as informações 

do dicionário de dados do DW. A camada de processos gerencia esses processos a 

fim de manter o DW atualizado e consistente, priorizando e sequenciando as cargas 
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de dados que mantém o DW. Existem ferramentas que interagem com esse nível de 

camada, mas tais ferramentas estão somente disponíveis para o administrador do 

DW.  

A camada de transporte ou Middleware é responsável por gerenciar o 

transporte de informações como a coleta de mensagens e os dados gerados pelas 

transações. 

A camada de dados operacionais e externos comporta os dados dos 

aplicativos da organização e por outra fonte qualquer externa, e ambas estão 

interligadas ao DW. 

A camada de Data Warehouse é o local onde estão armazenados os dados 

utilizados para obter informações, ou seja, ela é o próprio DW. A camada de dados 

intermediários, ou Data Staging, é responsável pelos processos de seleção, edição, 

resumo, combinação e carga no DW. Tais processos são executados sobre 

informações de bases operacionais e/ou fontes externas. Esta camada envolve 

também programas de análise da qualidade dos dados e filtros identificadores de 

padrões nos dados operacionais. 

 

 

2.3.6 Aplicações típicas de DW 

 

 

O sucesso no desenvolvimento de um DW depende da estratégia adotada 

para melhor atender às necessidades e às características da organização. O escopo 

de um DW pode ser abordado de diferentes maneiras, mas não se pode deixar de 

levar em consideração os seguintes fatores: 

− As técnicas para elaboração do escopo (organização, departamento, 

etc.); 

− O tipo de usuário que terá acesso às informações; 

− O grau de redundância dos dados. 

No processo de definição do escopo do DW é fundamental ter o cuidado de 

não defini-lo tão amplo de modo a incluir todo o conjunto de informações da 

organização assim como restringir para atender apenas a um usuário ou grupo 

pequeno de usuários. É conveniente levar em consideração que quanto maior o 



 

 

32

escopo, maior será o valor do Data Warehouse para a empresa, e mais cara e 

trabalhosa será a sua criação e manutenção. 

Com base no escopo do DW definido, é admissível classificar as aplicações 

em dois grandes grupos: 

− Aplicações do negócio: esse grupo representa as aplicações que dão 

suporte ao funcionamento da organização, conhecidos como sistemas de 

produção; 

− Aplicações sobre o negócio: conjunto de aplicações com a função de 

analisar os dados históricos e fornecer informações para elaboração de 

futuras estratégias da organização. 

 

 

2.4 INTELIGÊNCIA EMPRESARIAL 

 

 

 Inicialmente é importante conceituar o que é a informação. Segundo 

Shannon (1984) informação significa fatos: tudo que pode ser expresso em palavras 

e ou imagens. A informação existe em forma verbal, visual, por ondas e está 

presente sempre que um sinal é transmitido de um lugar e recebido em outro. 

 A Inteligência Empresarial (BI) é “um termo abrangente que inclui os 

aplicativos, infraestrutura e ferramentas e melhores práticas que permitem o acesso 

e a análise de informações para melhorar e otimizar decisões e desempenho” 

(GARTNER GROUP, 2012). 

 

 

2.4.1 Técnica de Modelagem de Banco de Dados para Business Intelligence (BI) 

 

 

 Quando o modelo de dados começa a ser definido, é importante o 

estabelecimento de elementos básicos de representação a fim de se criar um padrão 

de modelagem. Neste modelo têm-se as dimensões e fatos representados em 

tabelas, e pode haver múltiplas dimensões e múltiplas tabelas de fatos. 

Ao modelar a(s) tabela(s) de fatos (ou apenas tabela fato), convém ter em 

mente os seguintes pontos: 
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− A chave primária é composta, com um elemento da chave para cada 

dimensão; 

− Cada elemento-chave para a dimensão deve ser representado e descrito 

na “tabela dimensão” correspondente (para efetuar a junção); 

− A dimensão tempo é sempre representada como parte da chave primária. 

Deve haver uma “tabela dimensão” para cada dimensão do modelo, 

contendo: 

− Uma chave artificial (ou gerada) genérica; 

− Uma coluna de descrição genérica para a dimensão; 

− Colunas que permitam efetuar os filtros; 

− Um indicador NÍVEL que indica o nível da hierarquia a que se refere a 

linha da tabela. 

 

 

2.5 CONSIDERAÇÕES FINAIS DO CAPÍTULO 

 

 

 Faz-se necessárias algumas considerações sobre os vários itens 

apresentados neste capítulo. Conforme já descrito no objetivo deste trabalho, 

propõe-se o desenvolvimento de 2 protótipos e ambos usam banco de dados. Na 

Figura 1 apresentada no item 2.2, percebe-se que existem várias etapas neste 

processo. A primeira, que é dados, foi obtida com o desenvolvimento do primeiro 

protótipo, o qual visa disponibilizar um único caminho para a entrada desses  dados. 

Isto também é sustentado por Fayyad (1996) no item 2.2.2. Ainda no DCBD, as 

etapas Seleção, Processamento, e Transformação ocorrem através de ETL, descrito 

no item 2.3. Desta forma, tem-se já definidas as entradas e o processamento das 

informações. As últimas duas etapas do DCBD, que são mineração e 

avaliação/interpretação fazem parte das saídas, as quais fazem uso de ferramentas 

de inteligência empresarial para que, finalmente seja alcançado o conhecimento. Isto 

aconteceu com o desenvolvimento do segundo protótipo proposto neste trabalho. 
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3 MATERIAIS E MÉTODO 

 

 

3.1 MATERIAIS 

 

 

 Para a elaboração deste estudo, houve o envolvimento de duas empresas 

do ramo de extintores, as quais ajudaram a desenvolver os protótipos da solução 

web e da solução de Inteligência Empresarial. Para o protótipo da solução web, a 

linguagem usada foi a de programação Visual Basic 6.0, a qual está em perfeito 

funcionamento. Como banco de dados do protótipo, o utilizado foi o Access 2.0. Os 

dados inseridos no protótipo são dados reais de uma empresa de extintores, exceto 

as datas que ocorreram os registros, as quais foram mudadas para preservar o sigilo 

das movimentações ocorridas na empresa. Isto permitiu que a empresa de 

extintores pudesse validar o protótipo, sugerindo melhorias, o que é muito 

importante para futuras propostas para implantação deste protótipo em versão web. 

Para o protótipo da solução de Inteligência Empresarial foi hospedado num servidor 

dedicado em São Paulo o aplicativo SpagoBI e nele implementada a modelagem em 

BI e a geração dos cubos pertinentes ao negócio. 

 

 

3.1.1 Protótipo da solução web  

 

 

 Este é o protótipo que foi desenvolvido com a linguagem de programação 

Visual Basic 6.0 e para armazenamento dos dados, foi utilizado o banco de dados 

Access 2.0. Tem-se como objetivo no desenvolvimento deste protótipo, realizar a 

entrada das informações pertinentes a este ramo, como dados dos extintores, nome 

dos clientes, serviços, realizar o controle de estoque, controlar o caixa, fazer a 

rastreabilidade de selos e elementos químicos usados na constituição dos 

extintores, emissão de relatórios, etc. O Visual Basic 6.0 pode ser executado 

somente no sistema operacional Windows XP, portanto, através da versão Ultimate 

do Windows 7, é possível simular o Windows XP mode e através dele instalar o 
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Visual Basic 6.0, o banco de dados Access 2.0, fazer algumas configurações no 

ambiente e executar o protótipo. 

 Na figura 5 tem-se o Menu Principal do protótipo web, cujo objetivo é prover 

acesso a todas as funcionalidades disponíveis. Existem as opções principais acima 

demonstradas (Arquivo, Extintores, Financeiro, Estoque, Cadastro Gerais, 

Utilitários). Ao clicar em cada uma delas, outras opções aparecem, cada uma 

pertinente ao seu módulo de funções.  

 

 
Figura 4 -  Menu principal: 

Fonte: o autor, 2013 

 

A figura 4 é uma das telas principais do protótipo e pode ser acessada 

através do item do Menu Principal, opção Extintores. 

Em sequência apresenta-se uma breve explicação dos campos da figura 6: 

Lote: É um conjunto de um ou mais extintores. A empresa de extintores faz a 

coleta dos extintores nos seus clientes. Ao chegar à empresa o funcionário 

responsável cadastra então o “Lote” de extintores referente aquela remessa que 

chegou para o cliente em questão. 

No quadro central denominado “L O T E S” é onde são visualizados todos os 

“Lotes” já inseridos no protótipo. Neste caso, na figura 6, estão aparecendo vários 
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“Lotes” já cadastrados e um deles é do cliente GREEN HOUSE PÃES E 

ENCOMENDAS, destacado na figura 5. 

Já no quadro denominado “E X T I N T O R E S” são mostrados todos os 

extintores referentes a um determinado “Lote”. Neste caso para a figura 6, estão os 

extintores do cliente GREEN HOUSE PÃES E ENCOMENDAS. 

Nesta tela, representada na figura 6, ainda é possível fazer consultas, 

inserir, excluir os dados e acessar outra tela complementar através do botão 

“N O V O”, na lateral inferior esquerda. 

 

 
Figura 5 -  Cadastro de Lotes 

Fonte: o autor, 2013 

 

 Na figura 6 tem-se o Cadastro de Reposições de itens dos extintores. Nota-

se que todos os itens possíveis de serem substituídos já vêm informados para o 

usuário, bastando apenas que ele clique em cima do qual deseja substituir. Ao clicar, 

o sistema faz um processamento complexo, procurando a Nota Fiscal cadastrada 

mais antiga onde este item existe para baixá-lo do estoque. No quadro, dentro ainda 

da Figura 6, denominado “Itens substituídos” aparecem os itens que o usuário já fez 

a substituição.  
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Figura 6 -  Reposições 

Fonte: o autor, 2013 

 

 Todas as demais telas e relatórios do protótipo estão relacionados no 

apêndice deste trabalho. 

 

 

3.1.2 Protótipo da solução de Inteligência Empresarial - SpagoBI  

 

 

 O protótipo da solução de Inteligência Empresarial foi desenvolvido através 

de uma ferramenta de BI chamada SpagoBI. Devido a complexa arquitetura técnica 

usada para desenvolver a ferramenta, torna-se importante, antes de descrever sobre 

algumas delas no item 3.1.2.1, fazer uma introdução sobre o universo que cerca a 

ferramenta SpagoBI. 

 Atualmente, todas as empresas, incluindo as pequenas, geram uma 

quantidade grande de dados sobre sua atividade comercial e operacional devido ao 

uso generalizado de informática e sistemas de gestão, mesmo que simples. 

Contudo, os gestores dessas empresas, geralmente têm muita dificuldade em 

conhecer os detalhes da gestão e poder tomar decisões de negócio acertadas com 
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conhecimento do comportamento passado e previsão de ações futuras. A classe de 

aplicativos Business Intelligence (BI - Inteligência de Negócio) é própria para ajudar 

a ter clareza sobre as ações a tomar. Esta classe de aplicativos não tem 

tradicionalmente a quantidade de interessados como, por exemplo, sistemas de 

geração de sites, e-mail e todo tipo de aplicativos de infraestrutura e relacionamento. 

O motivo é claro: para ter sucesso, um aplicativo de BI precisa contar com ambos os 

ingredientes: o negócio e a inteligência. Por isso, uma solução desse tipo é menos 

popular e normalmente não pode ser instalada e rodada no mecanismo "next, next, 

finish, reboot". Uma solução BI precisa ser cuidadosamente adaptada para 

responder às reais necessidades da empresa. 

 O software livre traz vantagens para as empresas, que podem ser resumidas 

em redução de custos, flexibilidade e melhoramento do conhecimento da empresa a 

respeito da tecnologia usada no negócio. As licenças de software livre protegem a 

propriedade intelectual do desenvolvedor e devem ser consideradas mais próximas 

às licenças de distribuição. O desenvolvedor mantém seus direitos sobre o software, 

mas decide disponibilizar para outros de forma livre. A licença General Public 

License (GPL) oferece certas liberdades tais como: 

− Usar o software onde e como desejado; 

− Conhecer o funcionamento do software; 

− Modificar o software para qualquer necessidade; 

− Passar o software original ou modificado a outros. 

Ao mesmo tempo em que o software livre traz vantagens, ele requer que a 

empresa dedique um esforço maior no conhecimento do sistema. É uma 

característica de sistemas baseados em software livre, cuja documentação é 

normalmente insuficiente. Isso é devido à natureza das pessoas que preferem 

desenvolver novos sistemas e funcionalidades e não fazer documentação. Um 

estudo de BeyeNetwork (2010) mostra que a percepção geral nas empresas é que 

amadores fazem o software livre e não é aplicável para os sistemas BI. 

Considerando os requisitos de conhecimento para implementar uma solução de BI e 

também uma solução licenciada com licença de software livre, vemos que uma 

solução para BI licenciada com software livre traz grandes benefícios, mas requer 

apoio durante todo o processo de uma empresa ou pessoa que tenha esses 

conhecimentos. É muito importante que seja abordado também o componente de 

conhecimento do negócio, ou seja, quem tem de ser parte da equipe  de 
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implementação, um ou mais usuários representativos que vão usar o sistema BI, os 

quais irão responder às perguntas de negócio durante o processo.  

Segundo a análise de mercado feita pelo Gartner Group (2010), somente 

quatro sistemas BI licenciados em software livre podem atender às necessidades BI 

de forma corporativa. O Gartner Group (2010) menciona a SpagoBI, Jasper, 

Pentaho e Birt. As recomendações que essa análise de mercado aponta são:  

− Use os mesmos critérios de avaliação de soluções BI em software livre 

para os softwares comerciais;  

− Considere o uso de consultoria para a implementação;  

− Os sistemas BI em software livre devem começar em usos 

departamentais e evoluir a corporativos;  

− Os sistemas BI em software livre apresentam vantagens, mas são menos 

completos que os sistemas grandes BI comerciais. 

As Figuras 7 e 8 apresentam os gráficos sobre o uso de BI com software 

livre feito pela BeyeNetwork (2010). 

 

 
Figura 7 -  BI em software livre nas empresas 

Fonte: BeyeNetwork,2010 
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Figura 8 -  Aplicação de BI em software livre 

Fonte: Lacy, 2010 
 

 

3.1.2.1 A Solução SpagoBI 

 

 

A diferença do SpagoBI para as outras soluções BI licenciadas em software 

livre é que a empresa Engineering Ingegneria Informatica1que apoia o 

desenvolvimento do SpagoBI2 tem um foco em consultoria, não em produto 

(licenças) como os outros competidores. 

Existe somente uma versão do SpagoBI: a versão livre e completa. O 

SpagoBI é o único sistema BI completo em software livre que pode ser 

implementado e usado corporativamente sem pagamento de licenças. Uso 

corporativo significa contar com o apoio a todas as funções de escalabilidade, 

arquitetura, funções e segurança necessários. Algumas empresas mantêm uma 

versão "community" com funcionalidade reduzida que pode ser usada por qualquer 

pessoa ou empresa; outras usam uma versão "enterprise" com os plenos poderes 

necessários para uma implementação completa numa empresa. A versão enterprise 

dos competidores somente pode ser usada com pagamento anual de suporte. 

                                            
1 Disponível em: < http://www.eng.it> 
2 Disponível em: < http://www.spagobi.org> 
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Outro diferencial do SpagoBI é seu foco em plataforma de integração, e não 

plataforma de produto. Isso significa que o servidor SpagoBI (Figura 9) pode atender 

a diversos mecanismos para trabalhar ou mostrar diferentes elementos de uma 

solução BI. Por exemplo, para a funcionalidade de On Line Analytic Processing 

(OLAP - Análise da Informação em Forma Interativa) pode ser usado o componente 

Mondrian ou o JPalo. Para gerar relatórios, é válido usar Birt, Jasper ou Business 

Objects. O servidor SpagoBI oferece a possibilidade de configurar diferentes 

motores para executar os documentos de BI. 

 

 
Figura 9 -  Estrutura do servidor SpagoBI 

Fonte:Lacy, 2010 
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O terceiro diferencial fundamental é o modelo de segurança do SpagoBI 

(Figura 10), o qual acompanha a forma natural de pensar em soluções BI e favorece 

a separação dos dados com a seleção e apresentação. 

O modelo de segurança, chamado de modelo comportamental (Behavioural 

Model) pelo SpagoBI, é o pilar fundamental para parametrizar o acesso e a 

visibilidade dos dados. A camada de acesso aos dados é preparada com a definição 

de fontes de dados que podem ter acesso a qualquer fonte, desde bancos de dados 

SQL até web services, planilhas, arquivos de texto, etc.  

O modelo de segurança define os drivers analíticos. Entende-se por "driver 

analítico" um conjunto de definições de associação de roles, validação de valores e 

os dados vindos da fonte, de tal forma que esse conjunto possa responder a uma 

necessidade de negócio. Cada driver analítico é associado a diversos casos de uso, 

o que pode ser entendido como filtros dos valores correspondentes aos roles 

funcionais definidos como, por exemplo, gerente de divisão, encarregado de 

produto, diretor, entre outros.  

A integração do SpagoBI com LDAP e Active Directory é total. Numa 

implementação em produção dentro de uma empresa, os atributos dos usuários, 

como o departamento a que pertence, são consultados ao serviço LDPA/AD. 

Entre as vantagens funcionais dessa arquitetura, merecem destaque os 

seguintes aspectos:  

− Durante a especificação de funcionamento de uma solução de BI, o 

analista deve definir quais são as perguntas analíticas que devem ser 

respondidas. Dada a arquitetura do SpagoBI, essa definição determina 

diretamente os drivers analíticos, sendo uma forma natural de trabalho;  

− A definição dos casos de uso está completamente relacionada com os 

drivers analíticos e com os atributos e papéis dos usuários definidos no 

servidor LDAP corporativo;  

− O servidor SpagoBI somente fornecerá a informação definida pelos 

drivers analíticos e casos de uso, independentemente se é consultado 

pelos motores analíticos, aplicativo web, web services ou sua API. Isso 

permite que, por exemplo, a análise dos dados no mesmo cubo OLAP 

seja diferente para o diretor e para o gerente do produto; 

A independência da definição dos documentos analíticos da segurança de 

acesso aos dados é uma característica corporativa importante a qual permite 
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desacoplar a definição de documentos analíticos, tais como telas de indicadores 

KPI, cubos de análise OLAP, relatórios, etc. 

O SpagoBI é formado por vários componentes (Figura 10) usados por 

diferentes tipos de usuários com perfil de administração, desenvolvimento ou uso. 

A função de cada componente é a seguinte:  

− Servidor SpagoBI: É o componente principal da solução aplicadora das 

regras de segurança, pesquisa os dados nas fontes de dados, executa os 

documentos analíticos e fornece os serviços de BI para consumo. Vale a 

pena destacar que os serviços de BI, o acesso aos documentos 

analíticos, acontecem em estados ou versões. Cada documento analítico 

pode estar disponível em desenvolvimento, teste ou produção. A 

promoção do documento entre estados pode ser feita somente por 

usuários com esta permissão no sistema;  

− Studio BI: Este componente é usado pelos usuários com perfil de 

definição de documentos analíticos. Ele é usado para a definição de um 

painel de indicadores KPI;  

− API/SDK: A Application Programming Interface (API) é usada para 

acesso aos serviços de BI por aplicativos como  o cliente web SpagoBI. 

O Software Development Kit (SDK) é o conjunto de classes que um 

desenvolvedor de outro site ou aplicativo utiliza para incluir serviços de 

BI;  

− Metadados: O componente de metadados fornece informação sobre os 

dados que o SpagoBI gerencia. Entre essas informações é possível 

achar informação tal como a data de atualização dos dados, a fonte de 

onde foi atualizado, sua descrição, a descrição do significado, etc.;  

− Aplicativos: A solução SpagoBI inclui um aplicativo web para uso dos 

serviços BI fornecidos pelo servidor SpagoBI. Existe também o aplicativo 

"Spago4Q",no qual o cliente SpagoBI é preparado para mostrar 

informações sobre qualidade de desenvolvimento de software e "Spago 

for AREAS", aplicativo BI baseado no SpagoBI para o sistema AREAS, 

um ERP para a área hospitalar. 
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Figura 10 -  Relação entre o modelo analítico e o modelo de segurança, mostrando as alternativas de 

integração de motores analíticos. 
Fonte:Lacy, 2010 

 

 A figura 11 permite observar um modelo representativo das fronteiras que 

estabelecem as interações entre as camadas do aplicativo. Todas se inter-

relacionam, mas são representadas desta forma porque possuem características 

específicas, conforme segue: 

− Studio: É a solução SpagoBI para ser instalada no desktop (máquina 

local); 

− Aplicativos: São componentes do SpagoBI (que acompanham a 

ferramenta, como o ETL). 

− Metadados: É a camada onde são criados os metadados (informações 

sobre os dados) 

− Servidor: Parte servidor do SpagoBI, ou seja, ela é que irá controlar o 

ambiente, a questão de segurança de acesso às informações, etc. 

− API/SDK: Trata-se de aplicativos usados como componentes em outras 

ferramentas. Um exemplo disso é a possibilidade de instalação da  API 

do SpagoBI para ser usada por um aplicativo JAVA. Por essa API, é 
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possível, nesse aplicativo JAVA, visualizar um cubo de dados criado no 

servidor SpagoBI. 

 

 
Figura 11 -  Modelo de arquitetura 

Fonte:Lacy, 2010 
 

O modelo analítico está formado por diversos motores analíticos, que podem 

ser observados na Figura 12, entre os mais usados:  

− Relatórios;  

− Indicadores KPI;  

− Painel de controle (estático ou em tempo real);  

− Gráficos;  

− Informação geográfica;  

− Análise multidimensional de dados (OLAP);  

− Situação de estado (dossiê analítico  conjunto de documentos 

mostrando a situação em certo momento). 

Uma visão de BI pode ser formada por um documento analítico simples, 

como, um gráfico (Figura 13), ou por documentos compostos contendo elementos de 

vários motores (Figura 12). É importante observar que qualquer motor analítico pode 

usar a informação fornecida por qualquer driver analítico. Em resumo, observa-se 

que a geração de documentos analíticos está separada da gestão de segurança e 

fontes de dados. Essa característica elimina totalmente a necessidade de modificar 
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os elementos de BI, tais como cubos, OLAP, indicadores KPI, etc., quando houver a 

necessidade de uma alteração da fonte de dados ou perfil de segurança. 

O motor analítico para apresentar informação geográfica merece destaque. 

No SpagoBI a informação pode ser mostrada geograficamente sobre uma 

apresentação em mapa usando como fonte o Google Maps, mas também pode ser 

mostrada sobre mapas vetorizados. O uso de mapas vetorizados apresenta a 

possibilidade de utilizar qualquer figura para representar os dados, tal como um 

diagrama de fluxo de um processo de um sistema BPM. Considerando um 

documento tipo painel de controle e os mapas vetorizados, pode ser formado um 

painel de controle Business Activity Monitoring (BAM) (onde a situação dos 

processos pode ser visualizada graficamente sobre o desenho do fluxo do processo, 

que atua como um “mapa”). 

 

 
Figura 12 -  Painel com gráficos, tabelas e indicadores KPI 

Fonte:Lacy, 2010 
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Figura 13 -  SpagoBI Studio (Desenvolvimento de um documento analítico do tipo gráfico) 

Fonte:Lacy, 2010 
 

Os documentos analíticos são desenvolvidos usando a ferramenta nativa de 

cada um e relacionados com o servidor SpagoBI por um usuário com o perfil 

apropriado. Convém lembrar que os documentos podem estar no servidor em estado 

de desenvolvimento, testes ou homologação e produção. O sistema SpagoBI 

oferece um módulo que roda na estação gráfica (PC com Windows, MacOS, 

Linux,etc.) para facilitar a tarefa de desenvolvimento, atualmente com os motores 

mais comuns. 

Algumas características adicionais do SpagoBI o tornam particularmente 

apropriado para uso em corporações:  

− Geração e encaminhamento automático de relatórios. Pode ser emitido 

um relatório diariamente de madrugada com o estado das vendas e 

enviado aos usuários que fizeram subscrição a este relatório.  

− O dossiê analítico é disponibilizado apenas quando os responsáveis dos 

documentos individuais tenham dado sua aprovação no workflow. O 

motor de workflow incluso é o jBPM;  

− Integração de mecanismos de ETL para a formação automática do data 

warehouse. Inclui o motor para rodar processo ETL desenvolvidos em 

Talend, um dos sistemas líderes ETL em software livre;  
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− Administração com as facilidades de definição de acesso a menus do 

aplicativo web, acesso aos documentos analíticos e outras funções do 

sistema. O relacionamento entre fontes de dados, modelo de segurança, 

roles e atributos de usuários e os documentos analíticos foi explicado nas 

páginas anteriores; 

− Envio automático de alertas; 

− Formação de documentos preferidos pelos usuários e a possibilidade de 

pontuação dos documentos para ranking de popularidade. Isso pode 

ajudar os mantenedores do BI da empresa a melhorar o apelo e 

performance de certas visões ou relatórios; 

− Integração total com LDAP/AD e possibilidade de Single Sign On (SSO); 

− O servidor SpagoBI por ser consultado por web services ou seus 

documentos podem ser inclusos em iFrames dentro de outros sistemas 

da empresa, mantendo as mesmas permissões definidas nos drivers 

analíticos e casos de uso; 

− A disponibilidade de documentos atualizados automaticamente e online 

torna o SpagoBI apto para atender a necessidades de Business Activity 

Monitoring (BAM). 

 

 

3.1.2.2 Infraestrutura de TI 

 

 

 A infraestrutura necessária para instalar e executar o SpagoBI compreende 

um servidor virtual (VPS Cloud - Virtual Private Server) alugado na empresa 

Integrator3, a qual foi configurada da seguinte forma: 

− Processamento: 2 cores de 1 GHz 

− Memória: 2.2GB de RAM 

− JVM: Sugestão de até 1 de 1.5GB de RAM 

− Banda: 1000GB de Tráfego 

− JVM: Sugestão de até 1 de 1.5GB de RAM 

                                            
3 Disponível em: < http://www.integrator.com.br > 
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− Disco: 40 GB 

− Banda: 1000GB de tráfego 

− Link: 6 Mbps 

− IP: 2 ( 67.205.89.239 e 67.205.89.240 ) 

− OS: CentOS (exigido pelos painéis WHM/cPanel) 

− Painéis: CPANEL/WHM + NGASI JAVA PANEL 

− Backup: Completo e incluso por 2 dias/ custo R$ 45,00/recuperação de 

arquivo 

− Suporte*: Completo ao uso dos painéis como ocorre na hospedagem 

comum. 

 Com isto, vários itens falhos nas empresas de extintores, os participam da 

justificativa para elaboração deste trabalho foram comtemplados, como a questão da 

perda de dados, backup, etc.   

 

 

3.2 MÉTODO 

 

 

 Para a construção do protótipo web houve a utilização de técnicas de 

programação para Visual Basic 6.0 em conjunto com o gerador de relatórios Crystal 

Reports. Para a parte de banco de dados, houve a utilização das técnicas para 

modelagem para banco de dados relacional (uso da primeira e segunda forma 

normal). E para a parte da modelagem da Inteligência Empresarial, foi utilizada a 

técnica conhecida com esquema em estrela (star schema). 

 Na figura 14 tem-se uma visão geral da arquitetura deste trabalho, a qual 

envolve o desenvolvimento de dois protótipos, bem como sua integração com os 

trabalhos futuros, assuntos que serão abordados neste capítulo. 
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Figura 14 -  Arquitetura geral da solução proposta 

Fonte: o autor, 2013. 

 

 

3.2.1  Banco de Dados – Diagrama Entidade Relacionamento 

 

 

 Foram desenvolvidos dois diagramas para a representação da solução web 

através do uso da ferramenta Visual Paradigm for UML  Community Edition. Trata-se 

de uma versão de software para demonstração e por isso é impressa uma 

advertência no corpo do diagrama com esta informação. 

 O primeiro diagrama, representado através da figura 15, demostra os 

relacionamentos existentes entre as tabelas e quais são os atributos usados para 

realizá-los. As tabelas envolvidas neste diagrama são relativas a todas as 

movimentações necessárias para controlar os extintores e seus componentes, 

como: cadastro de lotes e os extintores pertencentes a este lote, controle de 

estoque, entrada de notas fiscais, clientes e demais cadastros auxiliares. 
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 No segundo diagrama, representado através da figura 16, demonstra-se os 

relacionamentos existentes entre as tabelas e quais são os atributos usados para 

realizá-los, mas somente para controle das finanças: controle de caixa diário, contas 

a pagar e receber. 

 

 
Figura 15 -  DER-Diagrama Entidade Relacionamento 1 

Fonte: o autor, 2013 
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Figura 16 -  DER-Diagrama Entidade Relacionamento 2 

Fonte: autor, 2013 

 

 

3.2.2 Desenvolvimento do site  

 

 

 Como se trata de uma solução web, ocorreu o registro da URL 

<http://www.parafogo.com.br>, onde está hospedada a página principal do sistema, 

a qual permitirá às empresas de extintores e seus clientes acessaram informações 

relativas ao andamento dos serviços prestados e demais informações relativas a 

este ramo através de login e senha, conforme a figura 17.  

 Mas é importante ressaltar que neste momento isto não será possível, pois o 

protótipo web foi desenvolvido através da linguagem de programação Visual Basic 

6.0, a qual não permite o desenvolvimento de sistemas para funcionar em ambiente 

web. Este assunto foi tratado no item 5.2 – Trabalhos futuros. 
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Figura 17 -  Tela inicial 

Fonte: o autor, 2013 
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4 TESTE E ANÁLISE DE RESULTADOS 

 

 

Foi bastante enfatizada neste trabalho a atual situação das empresas do 

ramo de extintores no que tange à falta de uma solução de software profissional que 

agregue valor no negócio e estabeleça uma nova visão das informações com o uso 

de novas tecnologias. 

O uso da inteligência empresarial, por meio da ferramenta SpagoBI só será 

viável para este ramo se existir uma única fonte de informações que sirva de insumo 

para a carga de dados a ser realizada para o modelo de BI proposto. Isso se deve 

ao fato de que existem cerca de 1000 empresas ativas, e seria impraticável tentar 

gerir tamanha carga de dados com estruturas e modelos diferentes para cada 

empresa. 

Sendo assim, parte-se do pressuposto de que o protótipo é esta única fonte 

de informações para o BI e que implantar uma solução de inteligência empresarial a 

partir dele será uma inovação ainda maior neste ramo. 

Portanto, nesta fase de teste e análise de resultados, ocorreu a 

demonstração do ganho gerado pelo uso da inteligência empresarial, com a 

comparação dos relatórios gerados pelo protótipo, que são estáticos, ou seja, não 

possuem a mesma flexibilidade na composição das informações como nos cubos 

gerados no BI. 

Além disso, os relatórios gerados pelo protótipo envolvem acesso a diversas 

tabelas do banco de dados. No futuro, se realizado o proposto no item 5.2 - 

Trabalhos Futuros, haverá uma enorme concorrência no servidor e no próprio banco 

de dados (vale lembrar que serão aproximadamente 1000 empresas atualizando 

informações e solicitando consultas e relatórios), o que não acontecerá na solução 

de inteligência empresarial, devido à modelagem BI criada. Ela não necessita de 

acesso a diversas tabelas para gerar os cubos de dados, dashboards, KPIs, etc, 

pois como demonstrado neste trabalho, usa o esquema estrela para construir as 

dimensões nos cubos. 

Foram realizados vários comparativos entre relatórios gerados pelo protótipo 

contra o uso de cubo de dados. 
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4.1 CADASTRO COM RESULTADO EM RELATÓRIO 

 

 

 Demonstra-se nessa sessão a extração das informações do protótipo web 

através de relatórios gerados pela ferramenta Crystal Report. Não somente os 

relatórios, mas também em alguns deles, foi evidenciado o relacionamento entre as 

tabelas que foram usadas nas suas composições.  

 

 

4.1.1 Relatório de recarga de extintores 

 

 

 Os extintores têm seu prazo de recarga vencido a cada 360 dias. Este 

relatório tem por objetivo mostrar quais são esses extintores, dentro de um intervalo 

de data informado pelo usuário, agrupados por cliente (Figura 18). 

 

 
Figura 18 -  Resultado de geração de relatório de recarga de extintores 

Fonte: o autor, 2013 
 

 A tabela 1 apresenta as informações da figura 18: 
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Tabela 1 -   Informações extraídas do Relatório de Recarga de Extintores    
Nr 

Cilindro 
Nr 

Extintor Ano 
Fabrican

te 
Tipo 

Extintor Dt Vistoria Dt recarga Nr lacre 
NF 

Entrada 

1.247 0 2001 ACEPEX CO2 06KG 02/07/2006 02/07/2004 38.589.638 0 

2.111 0 1992 ACEPEX AP 10 LTS 02/07/2007 02/07/2004 38.589.624 0 

2.152 0 1992 ACEPEX AP 10 LTS 02/07/2007 02/07/2004 38.589.628 0 

2.173 0 1992 ACEPEX AP 10 LTS 02/07/2007 02/07/2004 38.589.623 0 

2.302 0 1992 ACEPEX AP 10 LTS 02/07/2007 02/07/2004 38.589.625 0 

2.328 0 2001 ACEPEX CO2 06KG 02/07/2006 02/07/2004 38.589.641 0 

2.517 0 2000 ACEPEX AP 10 LTS 02/07/2005 02/07/2004 38.589.629 0 

2.939 0 1979 ACEPEX CO2 04 KG 02/07/2007 02/07/2004 38.589.634 0 

3.148 0 1989 ACEPEX AP 10 LTS 02/07/2006 02/07/2004 38.589.627 0 

6.920 0 1992 ACEPEX CO2 04 KG 02/07/2007 02/07/2004 38.589.636 0 

7.017 0 1992 ACEPEX CO2 04 KG 02/04/2007 02/04/2004 38.589.632 0 

13.505 0 1991 ACEPEX AP 10 LTS 02/07/2007 02/07/2004 38.589.631 0 

14.281 0 2001 ACEPEX CO2 06KG 02/07/2006 02/07/2004 38.589.639 0 

55.178 0 1997 ACEPEX AP 10 LTS 02/07/2007 02/07/2004 38.589.630 0 

69.056 0 1990 ACEPEX CO2 06KG 02/07/2006 02/07/2004 38.589.640 0 

90.808 0 2001 ACEPEX CO2 06KG 02/07/2006 02/07/2004 38.589.637 0 

Fonte: O autor, 2013 

 

 A Figura 19 apresenta os relacionamentos entre as tabelas no banco 

relacional Access usado no protótipo criado. Esses relacionamentos são necessários 

para a geração do relatório de recarga de extintores(Figura 19). 

 

 
Figura 19 -  Relacionamentos realizados para geração de relatório de recarga de extintores 

Fonte: o autor, 2013 
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4.1.2 Relatório de extintores por lote 

 

 

A Figura 20 apresenta a listagem completa dos extintores por lote, 

pertencentes a um determinado cliente. 

 

 
Figura 20 -  Resultado de geração de relatórios de extintores por lote 

Fonte: o autor, 2013 
 

 Na tabela 2, estão apresentadas as informações da figura 20. 
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Tabela 2 -  Informações extraídas do Relatório de Extintores 
Nr Extintor Nr Cilindro Ano Fab. Fabricante Tipo Extintor Dt Vistoria Dt Recarga Tipo Ser Selo Inmetro Condição Lacre

0 7017 1992 ACEPEX CO2 04 KG 02/04/2007 02/04/2004 REGARGA 38589632 APROVADO 0

0 2111 1992 ACEPEX AP 10 LTS 02/07/2007 02/07/2004 REGARGA 38589624 APROVADO 0

0 2152 1992 ACEPEX AP 10 LTS 02/07/2007 02/07/2004 REGARGA 38589628 APROVADO 0

0 2173 1992 ACEPEX AP 10 LTS 02/07/2007 02/07/2004 REGARGA 38589623 APROVADO 0

0 2302 1992 ACEPEX AP 10 LTS 02/07/2007 02/07/2004 REGARGA 38589625 APROVADO 0

0 2328 2001 ACEPEX CO2 06KG 02/07/2006 02/07/2004 REGARGA 38589641 APROVADO 0

0 2517 2000 ACEPEX AP 10 LTS 02/07/2005 02/07/2004 REGARGA 38589629 APROVADO 0

0 2939 1979 ACEPEX CO2 04 KG 02/07/2007 02/07/2004 REGARGA 38589634 APROVADO 0

0 1247 2001 ACEPEX CO2 06KG 02/07/2006 02/07/2004 REGARGA 38589638 APROVADO 0

0 6920 1992 ACEPEX CO2 04 KG 02/07/2007 02/07/2004 REGARGA 38589636 APROVADO 0

0 90808 2001 ACEPEX CO2 06KG 02/07/2006 02/07/2004 REGARGA 38589637 APROVADO 0

0 11137 1981 ACEPEX CO2 04 KG 02/07/2008 02/07/2004 RETESTE 38589635 APROVADO 0

0 12371 1981 ACEPEX CO2 04 KG 02/07/2008 02/07/2004 RETESTE 38589633 APROVADO 0

0 13505 1991 ACEPEX AP 10 LTS 02/07/2007 02/07/2004 REGARGA 38589631 APROVADO 0

0 14281 2001 ACEPEX CO2 06KG 02/07/2006 02/07/2004 REGARGA 38589639 APROVADO 0

0 55178 1997 ACEPEX AP 10 LTS 02/07/2007 02/07/2004 REGARGA 38589630 APROVADO 0

0 67403 1982 ACEPEX AP 10 LTS 02/07/2008 02/07/2004 RETESTE 38589626 APROVADO 0

0 69056 1990 ACEPEX CO2 06KG 02/07/2006 02/07/2004 REGARGA 38589640 APROVADO 0  
Fonte: O autor, 2013 

 

 A Figura 21 demonstra os relacionamentos entre as tabelas no banco 

relacional Access usado no protótipo criado, os quais serão usados para geração do 

relatório de extintores por lote. 

 

 
Figura 21 -  Resultado de geração de relatório de extintores por lote 

Fonte: o autor, 2013 
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 A Figura 22 apresenta o relatório analítico por cliente fornece informações 

mais detalhadas sobre os extintores, como os itens substituídos e baixados no 

estoque de peças. 

 

 
Figura 22 -  Relatório Analítico de Extintores 

Fonte: o autor, 2013 
 

 Na Tabela 3, estão as informações pertinentes à Figura 22: 

 

Tabela 3 -  Informações extraídas do Relatório Analítico de Extintores 
Lote_nr AnoFab_cilindroampola Nr_Extintor Selo_Inmetro Nr_lacre Dt_vistoria Dt Recarga Extintor Tipo Serv

Cilindro Nr.: 208

55 1.981 0 38.589.738 0 08/07/2005 00:00 08/07/2004 00:00   AP 10 LTS  REGARGA

Cilindro Nr.: 1.782

55 1.988 0 38.589.734 0 08/07/2005 00:00 08/07/2004 00:00    PQS 04 Kg  REGARGA

Cilindro Nr.: 2.515

55 1.988 0 38.589.732 0 08/07/2005 00:00 08/07/2004 00:00    PQS 04 Kg  REGARGA

Cilindro Nr.: 5.348

55 1.986 0 38.589.735 0 08/07/2005 00:00 08/07/2004 00:00 CO2 06KG  REGARGA

Cilindro Nr.: 18.800

55 1.988 0 38.589.733 0 08/07/2005 00:00 08/07/2004 00:00    PQS 04 Kg  REGARGA

Cilindro Nr.: 68.467

55 1.981 0 38.589.736 0 08/07/2005 00:00 08/07/2004 00:00 CO2 06KG  REGARGA

Cilindro Nr.: 83.593

55 1.981 0 38.589.737 0 08/07/2005 00:00 08/07/2004 00:00   AP 10 LTS  REGARGA  
Fonte: o autor, 2013 
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 O relatório da Figura 23 fornece informações sobre a movimentação dos 

lotes por cliente, quais foram as datas em que foram criados os lotes e a quantidade 

de extintores em cada um. 

 

 
Figura 23 -  Relatório de Movimento de Lotes por Cliente 

Fonte: o autor, 2013 
 

 Pelo relatório da Figura 24, é possível saber, informando um intervalo de 

datas, os vencimentos dos prazos da recarga e da vistoria dos extintores, agrupados 

por cliente. 
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Figura 24 -  Relatório de Vencimentos de Extintores 

Fonte: o autor, 2013 
 

 O relatório da Figura 25 mostra as entradas em dinheiro que a empresa tem 

para receber, num determinado intervalo de datas. 

 

 
Figura 25 -  Relatório de Contas a Receber 

Fonte: o autor, 2013 
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 O relatório da Figura 26 mostra as entradas em dinheiro com a confirmação 

dos recebimentos, num determinado intervalo de datas. 

 

 
Figura 26 -  Relatório de Contas Recebidas 

Fonte: o autor, 2013 
 

 O relatório da Figura 27 mostra as saídas em dinheiro que a empresa terá 

de realizar num determinado intervalo de datas. 
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Figura 27 -  Relatório de Contas a Pagar 

Fonte: o autor, 2013 
 

 O relatório da Figura 28 mostra as saídas em dinheiro que a empresa terá 

de realizar, num determinado intervalo de datas, agrupados por sua origem. 

 

 
Figura 28 -  Relatório de Contas Pagas 

Fonte: o autor, 2013 
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 O relatório da Figura 29 mostra o movimento do caixa diário, bastando 

apenas informar uma data. 

 

 
Figura 29 -  Relatório de Caixa Diário 

Fonte: o autor, 2013 
 

 O relatório da Figura 30 demonstra a posição atual do estoque de cada item 

já cadastrado. 
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Figura 30 -  Relatório Posição Atual do Estoque 

Fonte: o autor, 2013 
 

 O relatório de selos da Figura 31 mostra o destino de cada selo fornecido 

pelo INMETRO. 

 

 
Figura 31 -  Relatório de Selos 

Fonte: o autor, 2013 
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4.2 MODELO DE ANÁLISE DE B.I. 

 

 

 O protótipo da solução de inteligência empresarial está hospedado em 

servidor web, localizado na cidade de São Paulo. O objetivo desse protótipo é ser 

usado para ilustrar a solução, tema principal deste trabalho, o qual também pode ser 

executado diretamente no servidor. Ele foi apresentando nas figuras seguintes com 

o objetivo de demonstrar a solução criada. 

 Na Figura 32 são apresentados os cubos de análise de B.I. 

 

 
Figura 32 -  Cubo gerado no SpagoBI com as dimensões DataRecarga, Clientes, TipoExtintor e 

TipoServiço. 
Fonte: o autor, 2013 

 

 Na Figura 33 foi realizada a abertura do cubo gerado na Figura 33 com o 

objetivo de demonstrar a flexibilidade e praticidade com que o usuário pode filtrar os 

dados e visualizar as informações em detalhes. Neste exemplo, o usuário pode ir 

aumentando seu nível de detalhe para ver a informação, iniciando pelo ano e 

terminando pelo dia para saber a quantidade de extintores com data de recarga 

vencida. 
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Figura 33 -  Abertura do cubo gerado na Figura 32 

Fonte: o autor, 2013 
 

 Na figura 34 pode-se visualizar o cubo aberto da Figura 32, agora com a 

dimensão cliente fazendo parte da linha de dados. Por meio dele, é possível saber 

com base no menor nível - o dia - quais são os clientes e quantidade de extintores 

com data de recarga vencida. 

 

 
Figura 34 -  Abertura do cubo gerado na Figura 30 

Fonte: o autor, 2013 
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4.3 COMPARATIVO DOS CUBOS VERSUS RELATÓRIOS 

 

 

 Apesar da atual situação das empresas de extintores em relação ao uso 

profissional de tecnologias computacionais já expostas neste trabalho, não faria 

sentido comparar os cubos gerados pela ferramenta de BI contra simples planilhas 

eletrônicas obtidas gratuitamente de algum site da internet, por exemplo. As 

estruturas e metodologias usadas para esta comparação seriam completamente 

diferentes uma das outras. Optou-se então em realizar esta comparação entre 

soluções de ambos os protótipos gerados, por estarem mais próximas 

tecnologicamente e também por levar-se em consideração, a hipótese de que 

algumas empresas podem possuir algo parecido com o proposto no protótipo web. 

 Com isto, evidencia-se ainda mais a flexibilidade e rapidez através dos 

cubos de BI em relação ao uso de tecnologias semelhantes usadas para 

desenvolver o protótipo web. 

 Na figura 35 tem-se novamente o relatório de recarga de extintores, o qual 

será usado para a primeira comparação proposta. 

 

 
Figura 35 -  Resultado de geração de relatório de recarga de extintores 

Fonte: o autor, 2013 
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 A Figura 36 apresenta uma visão de um cubo de BI gerado sobre a data de 

recarga dos extintores, observa-se que no mês de Janeiro de 2004 houveram 139 

recargas, sendo que quatro recargas aconteceram no dia 10, quatro no dia 11, uma 

no dia 12, 18 no dia 7, 56 no dia 8 e 56 no dia 9. Para ilustrar, a tabela de clientes do 

banco de dados tem 303 clientes cadastrados, considerando que o mês de Janeiro 

tem 31 dias, seria necessário a realização de 9.393 pesquisas manuais no banco de 

dados para se conseguir construir essa visão do cubo de BI. 

 

 
Figura 36 -  Visão por Data de Recarga 

Fonte: o autor, 2013 
 

 Percebe-se o ganho no uso do cubo, devido ao detalhamento das 

informações (granularidade dos dados). É possível selecionar, não só o ano, mas 

também o mês e o dia em que se deseja visualizar os extintores que estão com data 

de recarga vencida, além da possibilidade de utilização dos recursos inerentes à 

visualização do cubo.  

 Na figura 37 tem-se a visão do cubo de dados gerados pela ferramenta 

SpaboBI. É possível movimentar as dimensões do cubo (DataRecarga, Clientes, 

TipoExtintor e TipoServico) para serem visualizar como linha ou coluna do cubo, 

respeitando-se as regras de sua criação. Com este cruzamento de dados e as 

alternâncias entre linha e coluna para visualizá-los, o usuário pode deslumbrar 

informações que antes não era possível com um simples relatório estático. 
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Figura 37 -  Cubo gerado no SpagoBI com as dimensões DataRecarga, Clientes, TipoExtintor e 

TipoServiço 
Fonte: O autor, 2013 

 

 A Figura 38 apresenta também uma visão de um cubo de BI gerado sobre a 

data de recarga dos extintores, observa-se que no mês de Janeiro de 2004 

houveram 139 recargas, sendo que quatro recargas aconteceram no dia 10, quatro 

no dia 11, uma no dia 12, 18 no dia 7, 56 no dia 8 e 56 no dia 9. Devido a 

flexibilidade do cubo, foi inserido a dimensão TipoServico para que a consulta se 

tornasse mais complexa. Para ilustrar, a tabela de clientes do banco de dados tem 

303 clientes cadastrados, considerando que o mês de Janeiro tem 31 dias, seria 

necessário a realização de (9.393 x 5 TipoServico) 46.965 pesquisas manuais no 

banco de dados para se conseguir construir essa visão do cubo de BI 
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Figura 38 -  Abertura por tipo de serviço 

Fonte: o autor, 2013 
 

 E visível perceber a versatilidade do cubo, podendo saber a quantidade de 

extintores para cada serviço dentro de um item específico, apenas com um clique. 

Essa manipulação dos dados não seria possível com o uso dos relatórios 

apresentados neste trabalho. 

 

 
Figura 39 -  Clientes em colunas 

Fonte: o autor, 2013 
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 Na figura 39 visualiza-se a possibilidade de visualizar em colunas “todos” os 

clientes e ainda saber em detalhes oferecidos pela pormenorização da data de 

recarga  quantos extintores estão vencidos de recarga por cliente. Ainda é possível, 

conforme a barra de rolagem, navegar da esquerda para a direita e vice-versa, o que 

seria impraticável nos relatórios anexados. 

 

 
Figura 40 -  Abertura de data por cliente dentro dos lotes 

Fonte: o autor, 2013 
 

 O exemplo da figura 40 possibilita visualizar “todos” os lotes já criados e, 

apenas com um clique, abrir o lote e as datas em que ocorrerão os vencimentos da 

recarga, por dia, operação impossível nos relatórios estáticos apresentados neste 

trabalho.  

 Outras derivações para visualização dos cubos são possíveis e não 

permitidas nos relatórios estáticos apresentados no protótipo web, mas que não 

destoam das acima apresentadas quanto a ganhos quantitativos e qualificativos nos 

processos de análise. 
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5 CONCLUSÕES E TRABALHOS FUTUROS 

 

 

5.1 CONCLUSÕES 

 

 

 O estudo realizado abordou uma oportunidade de inovação para as 

empresas no ramo de extintores, através do desenvolvimento de dois protótipos 

distintos, um para realizar a entrada de dados unificada e coerente com as regras de 

negócio inerentes ao ramo de extintores e outro o uso da inteligência empresarial. 

 Para a realização desse estudo foi providenciada a arquitetura tecnológica 

necessária no que diz respeito a instalação de softwares, contratação de servidores 

dedicados, etc. Trabalhou-se muito na elaboração do protótipo web, o qual envolveu 

conhecimentos em linguagem de programação Visual Basic 6.0 e Access 2.0 e 

também na validação dos dados e das regras de negócio com as empresas de 

extintores, gerando segurança no que se estava fazendo. Um amplo trabalho de 

pesquisa foi realizada para se definir qual ferramenta de BI poderia ser usado para 

este projeto. Ela tinha que se adaptar as condições financeiras enfrentadas pelas 

empresas de extintores e não podia gerar custos elevados para a realização deste 

trabalho.  Aprofundaram-se os conhecimentos em várias áreas da tecnologia da 

informação, entre elas: banco de dados, infraestrutura de TI, desenvolvimento para 

web, linguagens de programação, modelagem de dados e até e-commerce, 

mediante o desenvolvimento do portal web para todas as empresas. 

 Concluiu-se através de comparativos entre os resultados gerados pelos 

protótipos, que ocorreu ganhos qualitativos e quantitativos significativos com o 

desenvolvimento dos mesmos, agregando valor ao negócio do ramo de extintores. A 

ferramenta de inteligência empresarial SpagoBI, pois permitiu também, uma análise 

mais flexível das informações se comparados com os relatórios estáticos gerados 

pelo protótipo criado para a solução web. Essa flexibilidade na análise das 

informações permite uma nova percepção sobre os dados e, consequentemente, a 

decisão tomada com base nessa nova percepção  resultou em tomadas de decisões 

mais inteligentes. 

 Também se gerou uma oportunidade de negócio neste ramo, visto que hoje 

existe mais de 1.000 (mil) empresas cadastradas no Inmetro - órgão que também 
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fiscaliza e regulamenta o setor -, as quais são carentes de uma solução profissional 

alinhada às tendências competitivas do mercado. Duas empresas do setor, sediadas 

em Curitiba, já demonstraram interesse formal pela solução apresentada, como meio 

de resolver os problemas peculiares ao uso da tecnologia neste ramo. 

 

 

5.2 TRABALHOS FUTUROS 

 

 

 O próximo passo para a implantação real deste trabalho no modelo de 

negócio proposto será a evolução dos protótipos desenvolvidos para tecnologias de 

mercado, conforme desenho abaixo (Figura 41). Em relação ao aplicativo 

desenvolvido em Visual Basic 6.0, ele será substituído por uma aplicação JAVA, e o 

protótipo da solução de Inteligência Empresarial já implementada no servidor, será 

melhorado, implantando as técnicas e modelagem de BI propostas neste trabalho e 

já descritas nos tópicos pertinentes, como o ETL, Data Stage, Estruturas das 

Camadas, etc. Após as duas fases iniciais, haverá uma ampla validação de todo o 

processo com as empresas e como fase final a liberação de todo o projeto para uso 

real. 

 



 

 

75

 
Figura 41 -  Trabalhos futuros 

Fonte: o autor, 2013 
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APÊNDICE - SOFTWARE 

 

 
Figura 42 -  Menu principal: 

Fonte: o autor, 2013 
 

 
Figura 43 -  Opções de extintores 

Fonte: o autor, 2013 
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Figura 44 -  Cadastro de lotes 

Fonte: o autor, 2013 
 
 

 
Figura 45 -  Cadastro de Extintores 

Fonte: o autor, 2013 
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Figura 46 -  Dados pressão hidrostática 

Fonte: o autor, 2013 
 
 

 
Figura 47 -  Reposições 

Fonte: o autor, 2013 
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Figura 48 -  Consulta por Nr de Cilindro 

Fonte: o autor, 2013 
 
 

 
Figura 49 -  Consulta pelo Nr de Selo 

Fonte: o autor, 2013 
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Figura 50 -  Relatório de Recarga por Lote 

Fonte: o autor, 2013 
 

 
Figura 51 -  Relatório de Pressão Hidrostática 

Fonte: o autor, 2013 
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Figura 52 -  Relatório de Extintores por Lote 

Fonte: o autor, 2013 
 
 

 
Figura 53 -  Impressão das Etiquetas 

Fonte: o autor, 2013 
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Figura 54 -  Extintores por cliente – Histórico dos lançamentos: 

Fonte: o autor, 2013 
 
 

 
Figura 55 -  Extintores por cliente – Posição atual 

Fonte: o autor, 2013 
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Figura 56 -  Relatório de Movimento 

Fonte: o autor, 2013 
 
 

 
Figura 57 -  Relatório de Vencimentos 

Fonte: o autor, 2013 
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Figura 58 -  Menu Financeiro 

Fonte: o autor, 2013 
 
 

 
Figura 59 -  Lançamento dos valores diários do caixa 

Fonte: o autor, 2013 
 



 

 

88

 

 
Fonte: o autor, 2013 

Figura 60 -  Contas a receber 
 
 

 
Figura 61 -  Contas a pagar: 

Fonte: o autor, 2013 
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Figura 62 -  Contas a receber: 

Fonte: o autor, 2013 
 
 

 
Figura 63 -  Relatório de Contas recebidas: 

Fonte: o autor, 2013 
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Figura 64 -  Relatório de contas a pagar 

Fonte: o autor, 2013 
 
 

 
Figura 65 -  Relatório de contas pagas 

Fonte: o autor, 2013 
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Figura 66 -  Relatório diário do caixa 

Fonte: o autor, 2013 
 

 

 
Figura 67 -  Menu Estoque 

Fonte: o autor, 2013 
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Figura 68 -  Entrada da Nota Fiscal 

Fonte: o autor, 2013 
 
 

 
Figura 69 -  Saída manual 

Fonte: o autor, 2013 
 



 

 

93

 

 
Figura 70 -  Posição atual do estoque 

Fonte: o autor, 2013 
 
 

Figura 71 -  Menu Cadastros Gerais 

 
Figura 72 -  Menu Cadastros Gerais 

Fonte: o autor, 2013 
 



 

 

94

 
Figura 73 -  Cadastro de componentes 

Fonte: o autor, 2013 
 
 

 
Figura 74 -  Cadastro de fabricantes 

Fonte: o autor, 2013 
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Figura 75 -  Cadastro de Fornecedores: 

Fonte: o autor, 2013 
 
 

 
Figura 76 -  Cadastro de selos 

Fonte: o autor, 2013 
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Figura 77 -  Cancelamento de selos 

Fonte: o autor, 2013 
 
 

 
Figura 78 -  Substituição de selos: 

Fonte: o autor, 2013 
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Figura 79 -  Retorno de selos 

Fonte: o autor, 2013 
 
 

 
Figura 80 -  Cadastro de Clientes 

Fonte: o autor, 2013 
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Figura 81 -  Cadastro de origem das contas 

Fonte: o autor, 2013 
 
 

 
Figura 82 -  Cadastro de Contas 

Fonte: o autor, 2013 
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Figura 83 -  Relacionamento Origem X Contas 

Fonte: o autor, 2013 
 
 

 
Figura 84 -  Relatório de selos 

Fonte: o autor, 2013 
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Figura 85 -  Menu Utilitários 

Fonte: o autor, 2013 
 

 
 
 


